
“Deus Seja Louvado”

DECRETO MUNICIPAL Nº 31 DE 09 DE ABRIL DE 2021.

Altera parcialmente o Decreto 18 de
24 de março de 2020, para prorrogar
o prazo das medidas de
enfrentamento da pandemia do
COVID-19 no Município de
Pariquera-Açu durante a Fase
Vermelha e dá outras providências.

O Prefeito Wagner Bento da Costa, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e

CONSIDERANDO o retorno a “fase vermelha” do plano São Paulo, instituída
até o dia 19 de abril de 2021.

DECRETA:

Art. 1º. As atividades educacionais da rede pública estadual, particular, de
educação básica, ensino técnico, profissionalizante ou educação não regulada
poderão retornar de forma presencial, de forma gradual, adotando todos os
protocolos sanitários previstos no artigo 2º do Decreto nº 19 de 04 de março de
2021, a partir do dia 12 de abril de 2021.

Parágrafo Único: As atividades educacionais da rede municipal de ensino
retornarão no dia 19 de abril de 2021.

Art. 2º. As atividades de comércio, restaurantes e lanchonetes poderão
retornar as atividades de retirada no local (take away), desde que respeitados
os protocolos sanitários.

Art. 3º. Os escritórios de contabilidade, advocacia e similares, poderão
funcionar adotando o regime de teletrabalho (home office) para as atividades
de caráter administrativo, ressalvados somente os casos em que o trabalho
presencial seja comprovadamente indispensável ao atendimento ou
funcionamento do estabelecimento ou atividade.

Art. 4º. Os estabelecimentos de comercialização de materiais para construção
poderão retornar o atendimento presencial desde que atendidos todos os
protocolos sanitários.
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Art. 5º. Ficam suspensos eventos religiosos de natureza coletiva em templos
ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, sendo autorizada apenas a
abertura dos templos, igrejas e similares para manifestação de fé individual.

Art. 6º. Todos os servidores do municipais retornaram ao horário normal de
expediente , de forma interna, se for o caso, e presencial, a partir do dia 13 de
abril de 2021.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência
até o dia 19 de abril de 2021, podendo ser prorrogado ou alterado a qualquer
tempo, ficando revogadas as disposições em contrário.
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